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Esta publicação contém o Projeto de Lei
n 9 2036186, que dispõe sobre a aplica-
ção, no território do Estado de Minas
Gerais, da legislação que assegura os
direitos e garantias individuais.



APRESENTAÇÃO

Em Defesa dos Humilhados e
Ofendidos,

"Nossa civilização provém da costa da África... porque daquele continente veio o trabalhador
robusto, o único que poderia ter produzido, como produziu, as riquezas que proporcionaram a

nossos pais recursos para mandar seus filhos estudar nas Academias e Universidades da Europa,
ali adquirirem os conhecimentos de todos os ramos do direito público constitucional que
impulsionaram e apressaram a Independência e presidiram a organização consagrada na

Constituição e outras leis orgânicas, ao mesmo tempo fortalecendo a liberdade."

(Bernardo Pereira de Vasconcelios)

Quando este livro chegar às mãos
do público, o projeto de lei n9 2.036186,
de iniciativa do Deputado Genésio Ber-
nardino de Souza, ter-se-á transformado
numa das mais importantes leis vigentes
no Estado de Minas Gerais. Isso porque,
ao dispor sobre a aplicação, no território
do Estado e nos limites de sua compe-
tência, dos dipositivos constitucionais
que asseguram os direitos e garantias
dos cidadãos, o diploma produzirá, entre
outras consequências, a de romper, ao
menos nessa área, com o consenso da
impunidade que se estende sobre crimes
e contravenções de toda a ordem na so-
ciedade brasileira.

Os interessados em enxergar a rea-
lidade sem os cômodos rebuços das im-
pressões superficiais e dos juízos apres-
sados rejeitam as opiniões simplistas que
sempre teimaram em ver, no Brasil, uma
"democracia racial".

Fatos são mais expressivos do que
teorias - principalmente quando essas
não são formuladas com base em crité-
rios científicos de observação. Mesmo
quem, não sendo parte de segmentos
minoritários, (não tendo, por conseguinte,
aprendido, na própria carne, o significado
da discriminação), tiver interesse em
compreender esse lado da realidade en-
contra abundante informaçab tanto na
convivência social cotidiana quanto na
midia Os recortes de jornais que o autor
do projeto anexou à justificação que
acompanha a matéria ultrapassam uma
vintena - e são especialmente eloqüentes
com relação aos fatos que pretendem
documentar. Trata-se de uma amostra do
efeito devastador que as omissões e
cumplicidades reiteradas são capazes de
produzir numa sociedade.

Que dizer diante desses documen-
tos? São artigos, reportagens e notícias
estampadas em jornais de reconhecida
seriedade. Poderíamos repetir aqui o ve-
lho chavão de que "contra fatos, não há
argumentos". As coisas chegaram a tal
ponto, que o autor mesmo da chamada
Lei Afonso Arinos", que pune o precon-

ceito de raça ou de cor, escritor profes-
sor e político dos mais festejados do
país, reconheceu, de público, a inocuida-
de daquela lei, diante do agravamento da
discriminação racial no Brasil. Entrevis-
tado pela revista Veja, Afonso Arinos tra-
vou o seguinte diálogo com o seu interlo-
cutor:

"VEJA - Como está o país na ques-
tão do racismo?

ARINOS - Muito mal. Muito mal. E
eu sou responsável quando digo isso,
porque sou autor da lei anti-racismo.
Acho que, nessa questão, estamos ainda
muito atrasados. Talvez seja necessária
uma ação poderosa do Estado para sus-
citar o sentimento anti-racista. A Consti-
tuição poderá estabelecer um desejo.

VEJA - Que tipo de ação o Estado
deveria tomar nos casos de discrimina-
ção?

ARINOS - Reprimir, reprimir, repri-
mir, dissolver, prender, expulsar. A minha
lei é muito branda. Trata o problema co-
mo simples contravenção. A situação do
racismo, no entanto, foi se agravando.
No mundo de hoje, este é um problema
fundamental.

(...)
Diante de desabafo, tão sincero,

pergunto-me:que saída buscarão os que,
por indigência mental, má-fé ou cumplici-
dade com interesses inconfessáveis,
timbraram sempre em alardear aos qua-

tro ventos que aqui vivemos numa "ilha
de sossego e tranqüilidade", a salvo de
problemas que infelicitam outros povos?
Que o digam os negros, as mulheres, os
índios, os ciganos, os pobres e outras
pessoas cuja raça, sexo ou biótipo não
se austé aos padrões importados e fal-
sos que uma elite colonizada (e pres-
surosa em negar sua própria origem) eri-
giu em modelo para os homens de su-
cesso. Afinal, não é preciso levar vanta-
gem em tudo?

Uma espiral crescente de violência
vem tomando forma no panorama da vida
brasileira, de alguns anos para cá. Esse
é hoje um dos temas dominantes tanto
nas esferas do governo quanto no âmbito
da sociedade civil. As grandes cidades
brasileiras tornaram-se palcos de fatos
que engrossam, a cada momento, o noti-
ciário policial. Desequilíbrio do meio am-
biente, crimes financeiros e fundiários,
furtos, latrocínios, atentados ao pudor,
seqüestros, tráfico de entorpecentes,
atentados aos direitos humanos, aciden-
tes de trânsito nas rodovias e nas cida-
des, tudo isso torna cada vez mais veraz
a afirmação de um personagem de Gui-
marães Rosa de que 'viver é muito peri-
goso".

Muito pouco se tem feito, de con-
creto, em relação ao problema. Tanto as
autoridades quanto os "experts" e curio-
sos que têm analisado a violência nos
meios de comunicação de massa abor-
dam sempre aspectos isolados e parti-
culares da questão, jamais enveredando
por uma abordagem científica do fenô-
meno - a única que permitiria ver que,
juntamente com a melhoria das condi-
ções sociais e econômicas da popula-
ção, uma política bem estruturada de
defesa dos d'reos humanos, combinada



com ações permanentes da prevenção e
combate à violência - qualquer que seja a
sua origem e formato - representa, da
parte do Estado, a única resposta eficaz
para arrostar um problema que a opinião
pública, em inúmeras pesquisas de opi-
nião, tem apontado como grave e ame-
drontador.

Simplificações e reduções da reali-
dade - embora auxiliem espíritos estreitos
a se ajustarem melhor ao mundo - repre-
sentam um grande obstáculo à correta
investigação dos fenômenos sociais.
Acreditar que a construção de peniten-
ciárias de máxima segurança ou a ado-
ção da pena de morte - como se ela já
não tivesse sido largamente implantada e
utilizada no País, através dos famigera-
dos "esquadrões da morte'—por si sós,
resolveriam o problema da violência, é

VEJA, 4.6.86 - fis. 5 a 8.

ignorar que o seu espectro possui am-
plitude bem maior. E que,Se desejarmos,
sinceramente, identificar suas causas,
precisaremos de coragem para passar a
limpo certas práticas que, enraizadas em
nosso passado colonial,possibilitaram a
construção simultânea, no mesmo espa-
ço, de "uma Suiça dentro de uma Biafra",
"dois brasis" onde uns poucos gozam
de todos os privilégios enquanto a grande
maioria não é respeitada sequer nos
mais comezinhos direitos humanos. Para
não haver dúvida sobre essas afirma-
ções, diga-se que o Presidente José
Sarney possui, entre os documentos que
orientam a ação do seu governo, estudo
preparado pelo cientista político Hélio Ja-
guaribe demonstrando que mais de se-
tenta milhões de brasileiros vivem hoje
em estado de miseria.

Justiça social, defesa dos direitos

humanos, combate à impunidade e de-
senvolvimento são, pois, patamares ne-
cessarios por que deve passar uma Na-
ção, na sua caminhada através da Histó-
na. Leis sábias e justas são instrumentos
imprescindíveis a esse processo. A lei
que resultará do Projeto de Lei nQ 2.036,
de autoria do Deputado Geriésio Bernar-
dino de Souza, representa um extrordi-
nário e pioneiro esforço para dar a Minas
Gerais uma posição de direitos humanos
à altura das melhores tradições monta-
nhesas. Do ponto de vista histórico, reÇ
gata-se uma dívida secular com seg-
mentos da população que sempre pade-
ceram, simulada ou abertamente, do es-
tigma do preconceito. Do ponto de vista
político, não pode haver melhor resposta
aos que ainda mantêm dúvidas sobre o
papel do Poder Legislativo nos regimes
democráticos.

Floriano de Lima Nascimento
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O Fundamento de uma Idéia

1

1. Com a posse, a 15 de março vin-
douro, dos Senadores e Deputados elei-
tos nas próximas eleições, inaugura-se
um momento de extraordinária importân-
cia na história brasileira contemporânea.
Caberá aos membros do novo Congres-
so Nacional a magna tarefa de discutir e
votar uma nova Carta Constitucional para
o País.

A opinião pública espera que, ao
substituir a Carta vigente, a nova Cons-
tituição expresse os legítimos anseios da
sociedade brasileira, empenhada na re-
construção da Democracia. Uma das
reivindicações mais freqüentes, feitas por
diversos segmentos da sociedade, diz
respeito ao capítulo que trata dos direitos
e garantias individuais. Com muita justiça,
desejam os grupos minoritários sejam
criminalizadas as discriminações contra
indivíduos, em virtude de raça, cor, sexo,
condição social ou qualquer outra ca-
racterística pessoal. Ora, apesar de se
dizer o contrário, as discriminações são
usuais em nossa sociedade. Quem
achar que as coisas não se passam
assim,deve correr os olhos pelos docu-
mentos anexados à justificação do Pro-
jeto de Lei n9 2.036186, que fazemos
questão de incluir nesta publicação. São
denúncias que só podem deixar de ser
percebidas pelos que temem arrostar a
realidade.

Como Deputado à Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais, julgamos ser
nosso dever tomar a iniciativa deste pro-
jeto, que resgata uma dívida significativa
para com numerosos cidadãos mineiros.

Na condição de candidato a Deputa-
do Federal, nas eleições de 15 de no-
vembro próximo cremos que a luta contra
o preconceito e a discriminação será
uma das melhores conrtribuições que
poderemos dar à Nação Brasileira, tudo
fazendo para que a próxima Constituição
incorpore ao seu texto os dispositivos
que assegurarão a plena igualdade entre
os cidadãos brasileiros, inclusive permi-
tindo que a legislação ordinária criminali-
ze a discriminazação.

Esse o compromisso que assumi-
mos solenemente com os cidadãos deste
Estado, em defesa de cuja dignidade to-
mamos a presente iniciativa.

2. Numerosos séculos transcorre-
ram, na história da humanidade, até que
odiosas discriminações, típicas de um
estágio primitivo na evolução dos povos,
fossem superadas pelas conquistas da
civilização. Quanto sofrimento, quantas
lágrimas, quanto sangue foram exigidos
até que os homens, num descortino que
rompeu as cadeias da barbárie, aden-
trassem o universo das concepções de-
mocráticas que é a marca inconfundível
da modernidade! Foi necessário um
paulatino amadurecimento e uma lenta
decantação dos valores da civilização,
primeiro que se lograsse sedimentar
concepções e instituições, alicerçadas
no Direito, capazes de garantir a igualda-
de dos cidadãos perante a lei.

E de ver que, não obstante, persiste,
por toda a parte, copioso número de in-
justiças infligidas a seres humanos. Ge-
nocídio, execuções sumánas, torturas fí-
sicas e psicológicas, prisões, confina-
mentos e banimentos ao arrepio de nor-
mas legais, escravidão, prostituição, dis-
criminação no exercício da cidadania, to-
das essas mazelas continuam a pesar
sobre as existências de milhões de pes-
soas, no mundo contemporâneo, reedi-
tando as práticas odiosas que foram
apanágio do Nazi-facismo. Estão aí, para
corroborar o que afirmamos, as imagens
obscenas, transmitidas quase diaria-
mente pela televisão, do "Apartheid" co-
locado em prática pelo governo da África
do Sul, com as suas seqüelas de violên-
cia e morticínio irracional. Para não ir
muito longe, basta lembrar os casos de
racismo que a Imprensa vem denuncian-
do num clube campestre situado no vizi-
nho município de Santa Luzia - denomi-
nado Recanto Azul.

Existe, no entanto, um dado novo,
que não pode deixar de ser levado em
conta por que, procurando vislumbrar um
pouco de luz através da espessa pe-
numbra de inomináveis injustiças sociais,
estiver disposto a aceitar a ocorrência de
progressos sensíveis. Antes, a opressão
era, a bem dizer, prerrogativa dos de-
tentores de um poder absoluto, que a
ninguém deviam satisfação pelos seus
atos. Hoje, ao contrário, nenhuma tirania
é sancionada, seja pelas leis, seja pelos

costumes, seja pela moral. O Estado de
Direito a todos iguala - cidadãos e gover-
nantes - sob o império da lei. Ainda não
se conseguiu impedir o surgimento dos
espíritos totalitários na cena da História,
mas, em compensação, inexiste qualquer
dúvida sobre o caráter anômalo dos re-
gimes e indivíduos que privam os cida-
dãos dos seus mais comezinhos direitos.

O Brasil, reconduzido à rota da De-
mocracia pela memorável campanha que
levou o estadista Tancredo Neves à Pre-
sidência da Nação - e que dele fez, tragi-
camente, o mártir da Nova República -
assumiu o compromisso de resgatar to-
das as dívidas sociais contraídas com o
povo, ao longo da História.E uma delas é,
efetivamente, a de assegurar a igualdade
de todos perante a lei. Que Minas Gerias,
berço do inesquecível Tancredo Neves,
e das inspirações e articulações que
conduziram à concretização da Nova
República, assuma, no tocante a essa
grave questão, uma posição de liderança
e, mais que uma coincidência, a reafir-
mação de uma predestinação histórica.

E altamente ofensivo à nossa cons-
ciência democrática a existência de res-
trições ao livre exercício da cidadania.
Homens públicos sintonizados com os
anseios do corpo social naõ podem igno-
rar a força iniludível dos fatos que emer-
gem espontaneamente nas tensões da
vida cotidiana. Quando a observação di-
reta dos fenômenos não conduz ao des-
velamento das suas complexas nuanças,
a percepção dos seus reflexos nos
meios de comunicação de massa, por
exemplo, pode iluminar verdades inso-
fismáveis. Procuramos, a propósito, ane-
xar a esta justificação recortes extraídos
de alguns dos jornais de maior circulação
no País, para que os eternos céticos ve-
jam e analisem por sua própria conta o
que pode acontecer quando os dirigentes
de uma sociedade timbram, continua-
mente, em se fazer surdos e cegos
diante da realidade.

Infelizmente, a grande parcela da
população brasileira representada pelos
negros, as mulheres e os indígenas,
quando não se trata de outros grupos mi-
noritários, padecem as mais ingratas dis-
criminações. Um dos textos racistas
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mais sórdidos e doentios de que já to-
mamos conhecimento chegou recente-
mente às nossas mãos. Lembra, na sua
hediondez, os panfletos distribuídos con-
tra os judeus, quando o Nazismo estava
em ascensão, na Alemanha. Trata-se de
uma página mimeografada, organizada
sob a forma de perguntas e respostas, e
que afirma a inferioridade social dos ne-
gros.

Transcrevemos dois exemplos:
ouando preto voa? - Quando cai da

construção«.
Por que preto é ciente? - Para

chamar o branco de ifTflãO.
E segue, com uma enxurrada de iro-

nias indecentes, insultando da forma
mais grosseira os cidadãos de cor. A rá-
pida leitura do escrito nos conduz à con-
clusão de que só uma mente doentia, só
um psicopata incurável pode comprazer-
se em produzir e divulgar esse tipo de
infâmia. Pedimos, a respeito, especial
atenção das autoridades policiais, pois
não deve ser difícil identificar esses
cripto-nazistas. E preciso descobrí-los
o quanto antes para, ao menos, aconse-
lhá-los a se submeter a tratamento psi-
quiátrico. Se é que tais abantesmas mo-
rais ainda conservam algum resquício
humano. Nosso intuito é que Minas Ge-
rais, de maneira exemplar, ponha cobro a
esse absurdo inconcebível.

Todas as Constituições democráti-
cas do Ocidente acolheram o princípio da
igualdade jurídica dos indivíduos diante
da lei, consagrados em 1789, na França,
na Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão. E o caso do artigo 153 e
seus parágrafos da Constituição Brasilei-
ra, cujos princípios foram também acolhi-
dos pelas Constituições dos Estados
Federados.

Todos os poderes que, explícita ou
implicitamente não são vedados aos Es-
tados pela Carta Federal, são a eles
conferidos em plenitude, o que respalda
juridicamente esta iniciativa, que dispõe
sobre a aplicação, no território do Estado
de Minas Gerais, de normas que dima-
nam do disposto na Constituição da Re-
pública e na legislação federal.

Cremos que a aprovação desta lei,
pelo Poder Legislativo do Estado de Mi-
nas Gerais, a par de evidenciar a sintonia
desta Casa com os reclamos do mo-
mento histórico, assinala um ato de justi-
ça, que já tardava, com todos aqueles
que, através dos tempos, sofreram e so-
frem na carne o estigma da discrimina-
ção.

3. As emendas que apresentamos
ao projeto, objetivam, por um lado acres-
centar-lhe dispositivos capazes de con-
ferir maior amplitude e elasticidade aos
fins colimados e, por outro, aprimorar e
dotar de maior eficácia normas que já vi-
nham inseridas no texto original.

Cremos que nenhum zelo é dema-
siado, quando se trata de proposição re-
levante como a presente, que intenta,
dentro das melhores tradições deste Po-
der Legislativo, marcar posicionamento
pioneiro do Estado de Minas Gerais no
que respeita aos direitos e garantiar indi-
viduais.

Isso porque as leis, quando inefica-
zes, são, para recorrer à imagem
famosa, nada mais que "um fogo que não
queima e uma luz que não alumia', le-
vando ao triste e indecoroso consenso
da impunidade, que, no Brasil hodierno,
vem resultando na degeneração do teci-
do social, com a institucionalização da
injustiça e a cumplicidade com desman-
dos de toda a ordem.

Historiadores, antropólogos, etnólo-
gos, sociólogos e outros estudiosos têm
iluminado, com suas pesquisas, a notá-
vel contribuição dada pelas raças negra
e indígena à nacionalidade brasileira.
Primeiros habitantes desta terra, os ín-
dios enriqueceram a nossa cultura - e
mesmo o nosso imaginário - com a sua
maneira peculiar de ser e agir, que tão
bem simboliza o espírito de liberdade do
homem sul-americano. Os homens de
raça negra, trazidos da Africa para exe-
cutar o trabalho escravo, bvkkan com
os colonizadores a tarefa de construir a
pátria brasileira, dando-lhe prinewo, san-
gue, suor e tágrnas e, em seguida, o
fermente de tina cultura original e fecun-
da, que marca, até os chas presentes, as
artes e o pensamente nacionais.

Podemos, assim, sem o perigo de
incorrer em equívoco, falar numa dívida
da sociedade brasileira para com esses
grupos tão injustiçados por preconceitos
raciais, que exprimem, antes de mais na-
da, o atraso de espírito e a mediocridade
intelectual dos que os cultivam.

Ao conformar, em moldes definitivos,
o Projeto de Lei n9 2.036186, com a
emenda ora apresentada, cremos estar
dando um largo passo, em nossa legisla-
ção, para abolir as desigualdades e dis-
criminações que, na prática, ainda infeli-
citam as vidas de tantas pessoas.

Queremos, ao final, dirigir um calo-
roso elogio à Assessoria Técnico-Con-
sultiva da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, cujo valoroso e
culto corpo de assessores, ao longo de
muitas horas de exaustivo labor, prestou
excepcional contribuição à feitura desta
proposição histórica.

T

Deputado Genésio Bernardino
Líder do Governo na

Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

-
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Projeto de Lei fl2 2.036/86

[Dispõe sobre a aplicação, no territó-
rio do Estado de Minas Gerais, dos dis-
positivos constitucionais e legais que as-
seguram os direitos e garantias indivi-
duais e dá outras providências.]

A Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais decreta:

Art. 1 9 - A aplicação, no território do
Estado de Minas Gerais e nos limites de
sua competência, dos dispositivos cons-
titucionais e legais que, nos termos do
artigo 153, § 1, da Constituição Federal,
e do artigo 188 da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais, asseguram os di-
reitos e garantias individuais, far-se-á
pela proibição de discriminações e do
uso de expressões ofensivas, estereóti-
pos e qualquer outro ato que configure
restrição ou constrangimento a pessoas,
em virtude de raça, cor, sexo, aparência
física, estado civil, credo religioso, convi-
cção política, trabalho ou condição so-
cial, nos seguintes casos:

a) Trato social, em qualquer de suas
formas:

b) Preparo e divulgação de noticiá-
rio, crônicas, panfletos, imagens e anún-
cios, diretamente ou através de qualquer
meio de comunicação escrita, falada, te-
levisionada ou filmada;

c) edição de obras científicas, ficci-
nais e outras, bem como execuções,
gravações e representações artísticas de
qualquer espécie;

d) adoção de menores;
e) acesso a cargos públicos ou a

empregos na área da iniciativa privada;
f) exercício de qualquer atividade ou

profissão;
g) celebração de contratos profis-

sionais, de aluguel ou de compra e venda
de casas, apartamentos, salas, lojas,
áreas de terreno e veículos de qualquer
natureza:

i) admissão em agremiações ou as-
sociações políticas, profissionais, sindi-
cais, científicas, culturais, artísticas, reli-
giosas, desportivas e outras;

j) freqüência ou solicitação de servi-
ços a restaurantes, confeitarias, casas
de chá, mercearias, bares boates, &-
ve-in, danceterias, barbearias, cabelerei-

ros, manicures, academias de ginástica,
casas de diversão, empresas prestado-
ras de serviços e estabelecimentos co-
merciais de qualquer natureza;

1) aquisição de cotas e títulos de
propriedade e freqüência ou hospedagem
em condomínios, clubes recreativos, bal-
neários, hotéis, motéis, hospedarias, es-
talagens, creches, asilos, clínicas, hos-
pitais, pousadas, locais de veraneio e de
recuperação, saunas e estabelecimentos
afins;

m) utilização de transportes coleti-
vos, inclusive os de finalidade turística;

n) investigação e diligência policiais
de qualquer natureza;

§ 19 - Aplica-se o disposto neste ar-
tigo à discriminação do uso de Iltradas,
elevadores, escadas e quaisquer depen-
dências comuns de edifícios residenciais,
comerciais e públicos, bem como de
qualquer espécie.

& 2° - Sem prejuízo das penalidades
previstas na legislação federal específi-
ca, a infração ao disposto neste artigo
obrigará o infrator a fazer, previamente,
prova de sua reabilitação, nos termos da
lei penal, a fim de exercitar os seguintes
direitos:

a) obtenção de documentos e bolsas
de estudos;

b) recebimento de homenagens, tí-
tulos e condecorações por parte do Es-
tado ou de entidade cujo funcionamento
dependa de sua autorização:

c) obtenção de declaração de utili-
dade pública, autorização ou alvará de
funcionamento, habilitação a licitações
públicas e celebração de contratos de
qualquer natureza com o Poder Público,
em relação a entidades privadas de cuja
diretoria faça parte o infrator;

d) inscrição para realização de con-
curso público ou admissão em órgãos da
Administração Estadual direta ou indireta.

§ 39 Incorrem nas sanções desta
lei, além do agente infrator, o diretor, ge-
rente, síndico ou responsável pelo esta-
belecimento público, empresa ou condo-
mínio.

Art. 2 - Não serão autorizados, no
território do Estado, a instalação e o fun-

cionamento de empresas sediadas em
países cuja legislação admita discrimina-
ção racial, bem como de corporações a
elas associadas.

Parágrafo único - Fica vedado ao
Estado de Minas Gerais, através de
qualquer dos seus órgãos, celebrar con-
tratos, convênios ou acordos de qualquer
natureza com os países mencionados
neste artigo ou a eles enviar servidores,
em missão oficial.

Art. 39 -0 Estado podera, nos limites
de sua competência, depois de apurada
a infração, suspender o funcionamento e
ainda cancelar incentivos e benefícios
concedidos a empresas e entidades cu-
jos agentes contrariam o disposto nesta
lei.

Parágrafo único - A suspensão obe-
decerá ao seguinte critério:

a) suspensão por 10 (dez) dias, a
título de advertência;

b) suspensão por W (seis meses,em
caso de reincidência;

c) cancelamento de concessão, au-
torização ou alvará de funcionamento, se
houver reiteração.

Art. 0 - Para assegurar o fiel cum-
primento do disposto nesta lei, fica o Go-
verno do Estado autorizado a criar, junto
à Secretaria de Segurança Pública, dele-
gacia especializada, ou atribuir, através
de decreto, competência específica à
Delegacia do Ordem Política e Social -
DOPS.

§ 1 9 - A competência mencionada no
artigo não exclui a das delegacias regio-
nais e municipais para instaurarem inqué-
rito.

§ 29 - A autoridade policial, agirá de
ofício ao tomar conhecimento da infração,
diretamente ou através da imprensa.

§ 3 - O Corregedor-Geral de Polícia
avocará providências ou inquérito em
caso de omissão da autoridade policial.

Art. 52 - As delegacias policiais, bem
como as entidades e os estabelecimen-
tos de caráter privado mencionados nas
alíneas "i", "j' e '1' do artigo 12 ficam
obrigadas a afixar, nos seus recintos, em
local visível, uma cópia do texto desta lei.
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Art. 62 - Serão considerados servi-
ços relevantes prestados ao Estado os
investimentos feitos por pessoas físicas
e jurídicas, mediante convênio celebrado
com os órgãos próprios da Administra-
ção, nas áreas de saúde, moradia, edu-
cação, cultura e trabalho, ou em progra-
mas de amparo, atendimento e apoio a
menores e idosos carentes, ou de de-
senvolvimento de comunidades e grupos
étnicos marginalizados.

Parágrafo único - Os investimentos
realizados na forma e com os objetivos a
que se refere este artigo darão direito a
benefícios tributários, nos termos permiti-
dos pela legislação vigente e nos limites
que forem fixados por regulamento a ser
baixado pelo Poder Executivo, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 79 - Ficam os estabelecimentos
de ensino de 1 9, 29 e 39 graus, os de en-
sino técnico e profissional, inclusive as
academias policiais e militares perten-
centes ao Poder Público, obrigados a in-
cluir em seus currículos, a partir do ano
letivo de 1987, matéria atinente à contri-
buição das culturas negra e indígena na
civilização ocidental e brasileira.

Parágrafo-único - O órgão oficial dos
Poderes do Estado publicará semanal-
mente, no espaço destinado a divulgação
cultural, artigos, ensaios, informação e
trabalhos artísticos que ilustrem a con-
tribuição cultural dos principais grupos
étnicos que formaram a nacionalidade
brasileira.

Art. 89 - fica o Poder Executivo auto-
rizado a providenciar a construção, no
prazo de dois anos, em área de terreno
percentente ao patrimônio do Estado, de
um monumento que, de maneira estiliza-
da, exalte a saga dos três grupos étnicos
que conformaram as raízes nacionais.

Art. 92 - Fica a data de 20 de no-
vembro declarada "Dia Estadual da
Consciência Negra", em todo o território
do Estado de Minas Gerais.

Ari. 109 - Fica o Poder Executivo
autorizado a criar e instalar o Conselho
Estadual dos Direitos da Comunidade
Negra, com a finalidade de promover, no
âmbito estadual, políticas que visem elimi
nar a discriminação racial, assegurado, a
esses segmentos da população, condi-
ções de liberdade e de igualdade de di-
reitos, bem como sua plena participação
nas atividades sociais, políticas, econô-
micas e culturais do Estado.

Parágrafo único - O Poder Executivo
regulamentará o disposto neste artigo, no
prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 11 9 - Fica o Poder Executivo
autorizado a criar e instalar, dentro do
Sistema Operacional da Cultura, uma
Fundação ou Diretoria de Cultura Afro-
Brasileira, com competência para estu-
dar, cadastrar, articular e propor aos Se-
cretários de Estado da Cultura e da Edu-
cação a adoção de políticas e programas
referentes às manifestações culturais de
origem afro-brasileira e indígena nos es-

tabelecimentos de ensino de que trata o
artigo 7.

Art. 129 - Fica o Poder Executivo
autorizado a instituir a Política Estadual
do índio, a ser executada pela comissão
criada pelo Decreto n9 23.806, de 14 de
agosto de 1984.

Paragrafo único - As reuniões da
comissão, que deverão ocorrer, no míni-
mo, 4 (quatro) vezes por semestre, con-
tarão, obrigatoriamente, com a participa-
ção de representantes das comunicades
indígenas, por elas indicados.

Art. 139 - Fica o Poder Executivo
autorizado, mediante convênio com a
FUNAI, a criar e implantar reservas indí-
genas nas regiões do Estado onde haja
concentração de aborígenes.

Art. 149 - As unidades das Polícia
Civil e Militar localizadas nos municípios
onde houver população indígena assegu-
rarão a esse segmento da população os
direitos concernentes à integridade tísica,
à vida, ao patrimônio, ao domicílio, ao
respeito, à liberdade de ir e vir e à livre
manifestação cultural.

Parágrafo único - O Poder Executivo
regulamentará este dispositivo no prazo
de 90 (noventa) dias a partir da publica-
ção desta lei.

Art. 152 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 169 - Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

Sala das Reuniões, aos	de
setembro de 1986.

Deputado Genésio Bernardino

() O Projeto de Lei n9 2.036186 transformou-se após a redação final, na proposição n 9 9.984, de 30.10.86, encaminhada ao Gover-
nador do Estado, para sanção, em 7.11.86.
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Ciência
Racismo e oreconceitos na atividade científica

J. REIS
Neste arti go pretendemos dar mais

alguns exemplos da influência que os
preconceitos pessoais do cientista
podem exercer sobre as conclusões
que ele tira de suas observações, ou
mesmo sobre a maneira pela qual ele
organiza suas pesquisas. Na ocasião
anterior (14.8.83), falamos de pre-
conceitos quanto à mulher. Agora
cuidaremos dos raciais.
Intelectuais e Líderes políticos dos

séculos 18 e 19 não trepidaram em
basear na ciência mal interpretada
seus preconceitos raciais.
Difundiu-se desse modo a noção de
urna escala de raças - os índios
abaixo dos brancos e os negros
abaixo de todos. Urna "linha dura"
valia-se dessa noção para justificar a
escravidão e a colonização. Entre os
"brandos" alguns entendiam que,
pela educação, o negro poderia
igualar-se aos brancos, possibilidade
que outros negavam.
Nos Estados Unidos, salienta Ste-

phn J. Gould, todos es grandes
heróis defendiam idéias racistas.
Benjamin Franklin, aquele que,
descobrindo o pára-raios e lutando
pela independência, "roubou ao céu o
raio e aos tiranos o cetro", na
expressão de Turgot, considerava
cultural e remediável a inferioridade
do negro, porém manifestava o
desejo de que sua pátria se tornasse
domínio da raça branca, "não
diluída por cores menos agradá-
veis"! Jefferson sustentava a inferi-
oridade física e mental do negro, sem
lhe discutir as causas. Lincoin, ape-
sar de seu entusiasmo pelo desem-
penho dos soldados negros na Guerra
Civil, e não obstante favorecer a
libertação dessa raça, achava que

-

entre negros e brancos existia uma
diferença que jamais permitiria a
vida desses grupos em igualdade
social e política.
Os cientistas daquela época também

reconheciam, em geral, a estratifi-
cação racial. Essa posição nascia de
preconceitos sociais, não de dados
objetivamente colhidos. Nada havia
de estranhar nisso, pois o cientista,
como hoje muitos reconhecem, cos-
tuma partir de idéias pré-concebidas,
que procura justificar experimen-
talmente ou por observações. Mas o
bom cientista se esforça para sub-
meter, depois, seus dados a um
verdadeiro assalto crítico, só guar-
dando como provado aquilo que
resiste a esse processo.
Na primeira definição das raças

humanas em termos taxonômicos
modernos, Lineu misturou anatomia
com comportamento. Seria caracte-
rístico do Homo sapiens afer ser
dirigido pelo "capricho", enquanto o
sapiens europeu o seria pelos "cos-
tumes". As mulheres pretas não
tinham pudor e os homens eram
indolentes. Atitude semelhante
encontrava-se nos três maiores na-
turalistas do século 19 - Cuvier,
Lyell e Darwin. Para o primeiro,
famoso criador da paleontologia, a
negra é a mais degradada das raças.
Para Darwin, liberal e abolicionista,
o hiato entre o homem e o macaco se
agravaria no futuro com a suposta
extinção dos chimpanzés e dos ho-
tentotes. Havia, porém, cientistas
plenamente igualitários, como Ale-
xandre von Humboldt, que, não
obstante, invocou diferenças heredi-
tárias para resolver certos dilemas
da História. Wallace, que juntamente
com Darwin, criou a teoria da



seleção natural, era ardorosamente
anti-racista e, acreditando, como
tantos outros, que essa teoria poderia
conduzir à idéia da superioridade de
uma raça sobre outras, preferiu
abandoná-la. Estudada com todo o
rigor da moderna ciência, a teoria da
seleção natural, não leva necessa-
riamente àquela conclusão, o que não
impediu, todavia, a emergência do
darwinismo social, ponto de partida
para tanto desrespeito aos direitos
humanos.

Quem quiser conhecer, em poucas
palavras, as raças e a questão racial
no Brasil não poderá deixar de ler
"Brasil: laboratório racial", do prof.
Newton Freire-Maia, cuja 6a eAjjç5rj,
refundida. a Vozes há pouco lançou.
Nele o renomado geneticista mostra
como a ciência tendçiosa, oab
ciência mal interpretada, pçde indu-
zir os estudiosos à forrnula	dos-
mais a -os conceitos. Colhe em Nina
flodrgues, ÕItderado como um dos
fundadores da antropologia brasi-
leira, exemplos de como ele, 'base-
ado em estudos e pesquisas total-
mente destituídos de valor e reali-
zadas por outros racistas nacionais e
estrangeiros, aceita a tese da exis-
tência de raças inferiores, admite
seja a mestiçagem produtora de
indivíduos indesejáveis; sob o ponto
de vista social crê no dogma da
criminalidade inata e conclui pela
menor responsabilidade do cidadão
pertencente àquelas raças inferiores
ou que sejam mestiços delas com as
raças superiores" Aliás, há vários
anos assinalamos, num livro brasi-
leiro de otorino-laringologia, refe-
rência a diferença entre o septo nasal
dos negros e das raças superiores.
Baseado em leituras científicas mal

interpretadas, José Veríssimo es-
crevia: "E o que se há de fazer para
arrancar as raças cruzadas do Pará
no abatimento em que jazem? Pen-
samos que nada. Esmagá-las sob a
pressão enorme de uma grande
imigração de uma raça vigorosa que
nessa luta pela existência de que fala
Darwin, as aniquile, assimilando-as,
parece-nos a única cousa capaz de
ser útil a esta província." Parecidos
eram os conceitos de Couto de
Magalhães ("o melhor mestiço é o
que resulta do tronco branco no qual
se haja infiltrado um quinto de
sangue indígena). Hermann von flue-
ring, que organizou e dirigiu o Museu
Paulista, era racista e defendia o
extermínio dos índios que entra'a-
vam o avanço da civilização branca.
Outro importante nome de nossas
ciências sociais foi Oliveira Viana,
que infelizmente defendeu teses ra-
cistas.
Todas essas teses racistas formu-.

insuspeitos,
iiãÕmerecem —dons idéção. Noxist 	eríõree n!&i
ëE muito rnenõi existëm raças
uras. O reconcéitc, racial é incul-

cadõ nas crianças ãiites
iënTãïo apóa o racismo; pelo

ff9no dizer de A. TTêL,
"&a veio confirmar e ratifi&r a -

JEãdïffãternidade humanarY._
Um dia nohavérá maTnegros,

mas também não haverá mais
brancos no Brasil. A tendência é para
que a população brasileira se torne
mais homogênea relativamente à
distribuição dos genes dantes pre-
ponderantemente concentrados em
uma ou em outra raça. A frase é de
Newton Freire-Maia e o desenho é
imitação de um dos muitos que
enfeitam o seu primoroso livro.



Preconceito racial no Brasil
l':Y llAUSSilAN

V
endo de Nova York, com toda a cenário humano do Legislativ q é todo mundo aliás, estão satisfeitos tiÇa, OU pelo menos obter compc'l,a.distância o incidente recente predomininti ri sete hr'ii ccc Picece

_
 cor tia sim iç..o A cultura airicana ç ia por 'l i No Brasil somente 151 tiem que dumoças de cor" até lazer parte da lenda que, muitos a rocirãia, religiões sincriSticas como a Lei Afonso Arctos; til como on

ba1ormrra_BaQrt.Lde urcelube ciês Otr 1. iiic lipli uuct i r eiro 101 o cindornbk i. a c, mbanda que sdho cao de guardi ladra mis i aonotur ioejo_rau1oppr causa da &n i doj i a u p $15 cu,ro se foi 01 m tanto os brin cos como os mordecor dê suo	que poderia pertu	mesmo vt,rdad dtsc tu sluij oral	negros são parte da cdi itidadi nu	
.qLições viil iibFoutios clientes presumisUmente	5r ido uiiiro	 i m cParo nuo	is sir orial bra ikiia Natur-ilmente há tas por causa d discriminação racialbrancos imaculados pareceparece surpre- ççpeld.	 muita diferença em renda, classe e parecem inimagináveis no 8rj-;il,endente. Na fotogralca publicada por Em São Paulo, onde há , mais status, Mas alguém pensaria que isto nem ninguém desejaria que cesste conceituado jornal (3/2/198.5), emprego, muitos anúncios oferecen- se deve à cor da pele? .\ discussão ocorressem, Mas os movimento. defica evidente que as moças não eram do emprego c'stipl,aii, "boa ,jipari'ol,... geralmente termina com a pergunta: consciência negra que cresoem Oc.i'colouras de olho azuis \1i_pnr outro cci signifir indo hrrco .. çiu po	Vote rcaJmento_icoe nos....	 Nu ruilado, elas não estacili estind saias menos' "branqugaçtp". O Estado com somos racistas?" Como o	 MNU, pala citar som..Itehavaianas ou qualquer outra vesti-	ii(ããIo se orgulha de suas deix ando entender, delicadamente, O um deles, vão precisar de tui's omonta exótica que pudesse provocar magnificas universidades, mas ocor- que 'não foi cicLo:' 'Vuc(, como uma apoio dos brancos, e ajuda, euetemores que, uma vez dentro, elas re que em duas das maiores, USP e americana?",	 puderem obter. Os brasileiros br.in-subiriam no br para entoar c8nticos PUC, somente sim por cento_dçs. infelizmente, o preconceito racial, cos, e os que fantasiosaniente se

de guerra e berrar gritos tribais. estuda ntes sã o negros. Esse desequi- tanto latente como aberto, não desa- consideram como tal, vão ter deQuem sabe se sua presença não seria 1ioiiic'bg oso é confirmado pelos pareceu completamente dos Estados contribuir de alguma maneira, nuni
bem-vinda naquele estabelecimento resultados da Pesquisa Nacional por Unidos. Mas a discriminação, isto é, determinado momento, para que tão
se elas tivessem sido percebidas Amostra de Domicílios, PNAI), de injustiça em relação aiiegros basca- somente os l'elés e os Gilberto (dIa
como fazendo parte dos empregados 1982, analisados 'cm "A Raça e a da em preconceito racial, foi emitida goiein de oportunidade iguai:.. eda casa? Delinitivicinecile parece Pobreza" por "Veja" em novembro pela legislação de direitos civis e por sejam aceitos conto cidadãos pie; iseuma cena de Alice no Pais das de 1533. Essa pesquisa mostrava a prog:'umus de ação tiíirm1iva. Esses iguais, m	cinas tiiótn aqueles d('ies-M'aiavillia, num pais onde oficial-

	

.pobreza di'spropureional dos pretos e•, não [oram presentes dos br;iiceos	 de jovens duo se ml., forseismente pelo menos 45% do população	ai'doscomparada coco a dos braci- para os negros. 1 oram a culrn:naçao assim não terão senão uni ano denão são brancos - pretos, pardos e cos ricos os Ilt 1 ]Incro3 sobre educação de conflitos, lutas e várias mortes em educação. Será que uma não-b-.isi-amarelos, ou, como todos esses são	ir'ãssustsidures: pela pesquisa, manifestações publicas i'iOieiilas do	leira 3deria sugerirquz o comi . '. tiocerimoniosamente chamados "pes . entre - os jovens com mais de sete negros protestando a injustiça arrai- "branci, é melhor" deveria ler sidosoas de cor'.	 anos em 1982, dezesseis milhões de gado dos brancos. - No ficai das enterrado há muito tempo cori- ou-
Esse Incidente mostra com muita pretos e pordes tinham menos de uni contas, urna legislaçao corretiva nos tras falácias lcistirieas, e qi .e oclaridade a dicotomia com que se ano de escola. Conforme o comenta . Estados Unidos formalizou um acoi'- Brasil no se;: caminho pata se ter tsrdefronta um visitante no Brasil. 1,ogo rio do sociólogo Carlos llasenbalg, do entre brancos e negros segundo o 1 uma das grandes potê;icas inunciais,

ao chegar ao Rio de Janeiro se vê um os negros tem duas vezes mais qual a injustiça do pass3do era ,vai precisar de alguma lq,islaç o ít,cenário com pessoas cordiais deS5i1)1lid;idCS , _de pm

	

eranecer anal	barrada e que seus efertos deveriam direitos civis?
todas as cores e com as riais f1E jue os

m	
brancos". E, unia sempre que possivei ser 'eine'diado,

diferentes rnduentái-i-ss nas ruas ionsequenua qui parece ter sido Nas escolas nas un i veisidides, nos Depois de 21 anos de rq cicie
-Mas quando algueni ultrapasso o pouco discutida, se acaso lcd, possi- repartições publicas, na infinidade de militar, o Brasil cata nas sCspU. oSíi phaiiaT"Fgjebo1 nos ve-tinaicte duas vezes mais negros do estabelecimentos de cornórco e o- posse de seu primeiro presa enteosiii'ros brilham e são que brancos não poderão votar, dústrias por todo os Estados Unidos, civil. da (ai muito tempo que quase
adiii-acfgs e a uT85'ujha m'ea!idudc porque a Constituição permite o voto os negros hoje cm dia 1cm asseguru	nmiigccémn mais. Ou miada, cosns,i-ra-
deprimente '-e torna visível. As somente aos cidadãos alfabetizados.	do igua l, quando não preferencial, do subversivo As minúsculas cc
empiegadas são negras. Os carreCà_	E fácil para uma jornalista e'slran' acesSO.	 soes do partido comunista, qu. - re-
dói es eos lixeiros são negros Açgeira pe uisar dados sobre a situa	t c la ro, nada disso (unuor'i srfei prcsenta'-n um perito um is par. es
ccc a'. dos upermei e-ides e os bal çao rac ial no Brasil e torniul ir as tarninte porque n o se podeli gislom outr is muito provavelmente	rao

	

dos lirietpneks são manejados perguntas pc ofissionalmente las é contra o pi ecoiicc,cto Em ' os a York 	legalizadas antes da (onstitti;ciic de
pur negros As cri inçis negr is abin quase impossível discutir essas ques como em So Paulo. um jovem 1 1986 Vimos esperar p ii 1 cr SC1

,:)ovadas— pedrici esiitsjt is põi' todatoes socialmente. lçacis-cio-5 (,o Bra	delinquente negro ricuitO provasd t também igor i o lii asil vil 'itó cr 1pQ	t\rtc	os iicnc terias e no'. esct ito	Essassa aled çao será recebida com mente será tr a tado cicio muito ma i s i seu prol lema racial Oxalá
rios de .L° erro -em- flrasiii	o., surpresa, senão ate com indignado aspereza, para n'co dizei brutalidade,
tie%r i^s I;reccm estãLlimitadosjos choque, e esgrimida com uma série do que uni branco. Mas qualquer	AY U&UÇSMAIJ bnon.'o S....i.., A. eii.lo.kah cIIio liiii vciOtccQ8 iii[erioi is	de argumentos Mór'i dc, mais, moi- ',itiiiu i de discriminação r acini pode .' o	i	5	b suei	.	.
Coic,,re si esta checi	c volilifi ,tius	lia', negros brasili i Os ,cl.'in de n Iii	reemsri em li tusi ii, e ei ti ii COlO liii	 a	 a	sne'grl.s, ruas em rs -a ri iti,l cc rabi e'! te quererem progredir, corno processo P.1 !'a 1 .iita 1'



Brasil, cúmplicê do "apartheid"
ABDIAS DO NASCIMENTO

	

	tar as saÇeS econômicas e militares,
itãvezes aprovadas péla ONU.

política externa brasileira, a
A 

	-
exemplo de outros assuntos que Sem embargo, não são apenas aque-
afetam a vida do nosso Pais les os países que ignoram os apelos da

(política econômica, negociações com o comunidade internacional em favor do
FMI) elabora-se sigilosamente, nos la- povo africano violentado pelo sistema
boratõrios herméticos e silenciosos dos apartheísta. Q Brasil tarnbém_pantám.
alvos rapazes de punhos-de-renda que extensas re1ões dip1omáLicas
mourejanh no Palacio Itamarati. O p0-	ioFfii&ii e	corno regime.
vo no tem acesso aquele templo de de- 1a{oçíé - sono- bpala TOS
cisões, e muito menos tem palavra ou nfjjntrrnacionaisnunca cori.se-
influência em suas deliberações. E en-iram encobrir. Tal situaçao no con-
quanto os bons-moços rio-branquerises Tígura nâv` Ídãde. Na década dos 60, os
conduzem uma diplomacia retórica porta-vozes da ditadura repetiam mo-
proclamando o suposto anti-racismo do notonamente os chavões do "anticolo-
governo brasileiro, cabe à Nação, em nialismo" nos encontros com poises
cujo nome eles falam, ponderar a vera- africanos independentes, enquanto no
cidade das posições que em nosso nome mesmo instante votávamos na ONU
eles assuu'r	 contra a emancipação das chamadas

Hoje temoa .iri sério motivo de refle- colônias africanas de Portugal.
xão: o Dia da Libertação Africana (25 Tomávamos tal postura em de-
de ntaio, proclamado em 1972 pela corrência do nosso tratado de amizade
ONU; e estamos no último ano da Déca- e consulta com o salazarismo. Tratado
da de Luta contra o Racismo, inaugu- que, na prática, nos transformava em
rada pela ONU em dezembro de 1973. lacaios e discípulos da mais brutal e
Essa luta. a uIvel internacional, vem fo- horrorosa guerra de extermínio ima-
calizando, sobretudo, dois casos: o da ginável, peetrada, com todas as
Namíbia e oda Ãirtca do Sul. Por força avançadas tecnicas da Otan, contra
das armas, este úUmo reduto do colo- inocentes civis africanos, pelas forças
nialismo racs.a ao continente africano retrógradas da ditadura de Salazar.
continua sbmendo ao jugo do seu ne- Meu companheiro de representação do
fasto refimne co aiartheid, não só 314 do MPLA no Brasil, Lima Azevedo, estava
povo da Áfme no Sul como também a preso, sendo torturado nos cárceres da
população rntetra d0 país vizinho, ditadura brasileira, enquanto lá fora
Nantibia. Sem dar ouvidos aos repeti- nossa diplomacia berrava seu "apoio
dos apelos da ONU e da Corte Interna- incondicional à luta anticolonialista dos
cional de Justiça, os racistas sul- povos africanos". Justificava o Itama-
africanos se recusam a retirar suas for- rati a impossibilidade de apoio à luta in-
ças militares do território namnibiano, de dentista em Angola, Moçambique
em flagrante violação do direito inter- e tuiné Bissau, invocando o caráter
nacional. E conseguem manter essa "especialissimo" dos nossos laços de
agressão graças a uru único motivo: 9 "amizade, cultura e parentesco com
apoio que recebem do chamado mundo Portugal". Nossos laçp de cultura e
cient.al O qtfe realmente sustenta o parentescqi a tf rica nada significa

jparthei4, euocuaç4o iléga_d rainio-branquenses, até orno-
Namibiaé. ru íses eur mento emqqpiseram abrir merca-
peus e norte-americano em implemen- dos nos países africanos soberanos.

Hoje, a comunidade negra do Brasil
está cansada de tanta hipocrisia..Conti-
nuam os moços aalvcentos da caiiWe
TiCfa ra rseu ant ' tTm &iirconde
ii5iartheid enqudnãbtiamos
a reresentaç diplo iãlTs racis-
faj õUaêvísta de luxo, Panara-
ma, fazefidoa apologia do stflegime;

riátõs espaço  propaganda turística
rera(a a Africa do Sulcomo tua

ll
'se n raxiJha' trccamosriti:

ões de dólares em comércio; enfim,
entramos em toda espécie de contradi-
ção com as sanções econômicas e ou-
tras votadas pela ONU. Qapartheid
ccit'i um crimeçoç2tzahumanda

ternacional; somente onariïojá.me-

Nós, negros brasileiros—e boa parte
dos descendentes europeus em nosso
país, preocupados com os direitos hu-
manos -, condenamos neste Dia da Li-
bertação Africana a cumplicidade do
nosso governo com o regime sul-
africano. Se a política exterior do Bra-
sil fosse assunto de decate e não um ri-
tual de ocultismo, este País estaria, pe-
lo menos, discutindo neste momento as
Únicas formas de dar coerência às
retóricas anti-racistas da nossa diplo-
macia: o roniaimento de todas as rela.-
çmj SgL econheci-
mento do CongressoPanAfricar.o e
Congresso Nacional Africano da África
do Sul, bem como da Swapo da
Namíbia, como legítimos representan-
tes dos povos daqueles países; a
exigência da imediata libertação de to-
dos os presos políticos do apartheid.

Abdias do Nascimento é deputado federal e vice-
presidente nacional do PDT. Economista e an-
tropólogo. 4 professor caIedrtmico na Univerdade
do Estado de Nova York (EUA)-, autor de "0 ge-
nocido do negro bra3iieIr". entre outros livroL
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PÓS 96 anos do 13 de
maio de 1888. quando se
proclamou a abolição da

escravatura, os negros brasileiros
se perguntam:

que significa ser negro?
que significa ser livre" e assala-

riado?
Inicialmente, se faz necessário

esdarcer que a abolição não foi
uma concessão e nem representa,
de fato, a libertação da população
negra. A abolição é resultado,
principalmente, das lutas do povo
negro contra a escravidão. Da re-
sistência contra os que se beneficia-
vam de um sistema onde a merca-
dona - escravo é fundamental
para multiplicar investimentos e
proporcionar lucros gigantescos.

A resistência negra tem diversas
formas paras e expressar: a fuga, os

suicídios, os crimes, as insurreições
e os quiombos. A opção pelas vá-
rias formas de luta se constitui
num processo permanente contra a
acomodação e a submissão.

Ê n cesário, também, desrnisti-
ficar o papel humanitário dos abo-
licionistas. No livro "Da Senzala à
Colônia", E. Viotti da Costa, ao
referir-se ao movimento abolicio-
nista, o descreve como fruto mais
dodesejõ de libertar a nação dos
malefícios da escravatura, dos en-
traves que esta representava para a
eoncmia em desenvolvimento, do
Zjté ronziinente ao d_eseo de h-
'bertar-  escravizada em be-
nefício da própria, para integrá-la
á sociedade dos homens livres. AI-
catiçãndo -	ato emancipador,
baidonou-se a população de ex-

vOsâ sua própria sorte". Isto

explica, em parte, a marginaliza.-
çao do iaDque vai confi-
guraom riiT6r determinação a
marginali.zação progressiva do ne-
gro apos a abolição é sua inserção
desigual no mercado de trabalho
capitalista, preterido como foi pela
política de proteção e incentivo di-
rigida a favor dos imigrantes euro-
peus.

Oestudo da forma privilegiada
como a imigração européia ocupa
os postos de trabalho, é fundamen-
tal para entender as limitações que
se verificam tanto em termos de
oportunidades ocupacionais, como
no sentido de distribuição regional
da população. O professor Carlos
A. Hansenbalg, em seu livro "Dis-
criminação e Desigualdades Ra-
ciais no Brasil", explica que dentro
das circunstâncias históricas que
atuam no sentido de enquadrar es-
sas limitações, a mais importante,
foi, como já ressaltamos, a política
de imigração:

"Impregnada como estava de
matizes racistas, essa política resul-
tou não apenas na marginalização
de negros e mulatas no Sudeste,
mas também reforçou o padrão de
distribuição regional de brancos e
não-brancos que se desenvolvera
durante o regime escravista. Como
conseqüência, uma maioria da po-
pulação não-branca permaneceu
fora do Sudeste, na região econo-
micamente mais atrasada do País,
onde as oportunidades educacio-
nais e ocupacionais eram muito li-
mitadas".

Em outras palavras, o fato de os
negros passarem a ser "trabalhado-
res livres" não significa ascensão
social. De mais a mais, porque ser
trabalhador assalariado ou livre no
capitalismo significa, na realidade,
ser li re para ser explorado em tro-
ca de salários miseráveis.

No meio da crise econômica é
importante que se analise a proble-
Lntiea do desemprego dentro do

Jorge Enrique Mendoza POSADA

(Economista, membro

da Sociedade de

Economistas de

Minas Gerais e

do Movimento

Negro Unificado)



contexto de suas reais implicações
sócio-econômicas a nível das
famílias. Qualquer outra tentativa
de análise é escamotear a verdade.

E hoje negar o que está aí no rosto
do povo é simplesmente falta de
respeito, para não falar outra coi-
sa.

O problema de desemprego pas-
sa inevitavelmente pela discussão
do direito à vida, à sobrevivência.

O direito ao emprego e ao traba-
lho digno não é um sonho de verão
ou uma migalha dos donos do ca-
pital. E uma luta da classe traba-
lhadora pela mínima reposição de
sua contribuição ao desenvolvi-
mento da humanidade.

• Quando se fala em desemprego,
tem-se que admitir que atinge mi-
lhões de brasileiros de todas as ca-
tegorias. Atinge a todas as catego-
rias, desde operários braçais até
ciperáriüs qualificados. E é muito
malor para certos grupos sociais,
onde se configura a discriminação
racial.

A discriminação no mercado de
trabalho passa pela cor (principal-
mente), sexo (mulheres e homosse-
xuais são preteridos), idade e pro-
biemas físicos. Isto aumenta  nú-
mero de desempregos, já que as
poucas portas do mercado são fe-
chadas por estes preconceitos. Sem
falar numa discriminação sutil
contra mulheres casadas e grávi-
das.

• Em relação ao mercado de tra-
balho não se pode negar que ne-
gros e descendentes sofrem em
maior grau todas as exclusões que o
merczdo exerce contra a classe tra-
balhadora. Para se ter uma idéia,
segundo dados do IBGE, traba-
lhando em emprego de idêntico
nível, o negro ganha só dois terços

\ do que ganha um branco, o rendi-
mento irédio mensal do preto não
chega à metade daquele branco.

A discriminação racial no mer-
cado de trabalho é um instrumento
contra a classe trabalhadora em
sua totalidade. Constitui-se numa
tentativa de divisão e enfraqueci-
mento da solidariedade entre os
trabalhadores e joga os trabalha-
dores negros a uma crescente mar-

1

ginalização e deterioração das con-
dições de vida.

É óbvio que as condições de vida
dos negros têm piorado e muito
mais com as últimas medidas de
política econômica do governo, e,
se visam a classe trabalhadora em
geral, especificamente, tornam-se
mais graves quando pensamos nos
trabalhadores negros. Vamos ex-
plicar com maior clareza isto:

Segundo o censo demográfico de
1980, 90 % (noventa por cento) da
classe trabalhadora negra de Mi-
nas Gerais ganha até 2 salários
mínimos, incluindo os sem rendi
mentos. Somente 2% (dois por
cento) recebem acima de 05 (cin-
co) salários mínimos. Com a políti-
ca recessiva posta em prática, onde
perde-se poder aquisitivo e empre-
gos, é evidente que esta situação
vem piorando nos últimos três
anos.

Da população negra que ganha
até 02 (dois) salários mínimos, os
sem rendimentos constituem 53%
(cinqüenta e três por cento), o que
configura uma situação de extrema
pobreza.

Após 96 anos da "abolição da C5_.
cravãtura cori6̂nuã-m os negros
concentrados  nos degraus inferio- ,

[tura iAarticipa-
õnaestnifa pr'xlLt1a do ns

tem acaçtalista reserva aos negros
iima localização  esigual.
itiiaoe nos stores deativida-

de menos qualificação epior re-
muneraç9. Isto tecónseriüên-
cias diretas dcéso ao sistema
dúcacional e de siúde éá pãrtici-

ção na renda e no consumo do
âíTquadrd 'sobre Trabalha-

dT6xes Negros e Classes de Rendi-
mentos em Minas Gerais - 1980 e
Pessoas de 05 anos ou mais por cor
e Anos de Estudo em Minas Gerais-
1980).

Hoje está diáfano que a pobreza
no país se encontra ligada a uma
situação da classe trabalhadora e
ao fato de pertencer a um grupo
étnico, que no caso é o negro. Ou
como bem o expressa o sociólogo
Clovis Moura:

"O negro não está lançado à pe-
rféria do sistema,

-

apenas pra ficar no subemprego,
ri

na criminalidadedo pobre e na
baixa prFiE&ião,

mal fambên para ser dizimado
biolii nos

surtos de meningite, desidrata-
çâ1erculose

outras  doenças carenciais,_além
dedfiiiifão

iiTár grupos _raciais/re-
pressivos como o

iidïã da Morte" cujas
vítimasde suasções

criminosas são esmagadoramen-
tegYas

Isto mostra o si gnificado de ser
trabalhador "livre" e assalariado,
ou melhor, que "o negro sabe seu
lugar" na estrutura de exploração e
pobreza dá sociedade brasileira.

É bom lembrar a denúncia do
Sistema Nacional de Emprego (SI-
NE - São Paulo), quando reco-)
nhece encontrar dificuldades para
colocar trabalhadores negros 

nos1cargos oferecidos pelas empresas.
Nos próprios formulários do SINE
existem itens que classificam o can-1
didato por cor.

Nas agências de emprego priva-
das e públicas, está se evoluindo
para uma, forma sutil de exclusão
do mercado de trabalho. Agora
não se preenche o item	xi scor, eo
aéarêr.cia", que
por "só acenamos pessoas de cor

ou pessoas ora tas
que signdica a mesma coisa, por-

ue j rào dbeIeza que predo-
mina cuIetpdrãode
beleza europeu.

No interior da crise econômica
do capitalismo, o mercado de tra-
balho torna-se mais diferenciado,
assumindo todos os preconceitos
históricos da sociedade brasileira e
marginalizando cada dia mais o
trabalhador negro.	-

A persistência e a institucionali-
zação do racismo é um mecanismo
em que se fundamenta boa parte
do processo de exploração econô-
mica e da reprodução da ordem so-
cial em seu conjunto.

A luta do negro mais do que]
nunca é pela vida e pela mudança'
dos grilhões de miséria, terror e
discriminação que o tentam encur-
ralar diariamente.



Livros dicláti.cos veforçam
preconceito contra minoria

Brasilia — A cducaç.o ministrada às crian-
ças nas escolas públicas do Biisit écarrceada
de preconceitos contra as minorias sociai. Os
livros didát icos distribuídos pelo Governo ensi-
nam que os negros são subalternos, as mulheres
ílesinormadase que a cultura indígena é des-

jiivel.
"O índio aprende sobre a cultura branca

com missionários, portadores da verdadeira
cultura e salvação eterna", diz um dos livros
pesquisados  pelo Secretário de Ensino de t e
2' graus do Ministério da Educação. Aloísio
Sotero, que por mais de um ano pinçou trechos
surpreendentes de tais publicações, distribuídas
a 23 milhões de crianças por todo o país.

"Preta feliz"

anos. Sabe que vovó Lica e Beto gostam deia.
Por isso, Lúcia é urna preia feliz".

— E urna forma de perpetuar o ,tatus de
escravidão dos negros — ciritica Abdias do
Nascimento, arrematando que o choque
cultural para as crianças ne g ras é imenso. "Elas
perdem seu orgulho e segurança interna, en-
quanto as brancas crescem com um aruficial
sentimento de superioridade".

O assessor do Ministério da Cultura para
assuntos indígenas, Marcos Teren, concorda
com Abdias do Nascimento: "Esse tipo de
instrução é que alimenta a discriminação do
branco contra as minorias, entre as quais estão
os índios".

Os livros didáticos, inviriavrlmente, ira-
uW,Ja ,.¼fl11 J3 ".4 J'.#3 OU

- k maior parte que se aprende ou iriacaernex tinção. Er'm su
apreende é através da leitura afirma, preocu- "tkiisõs. Kdoravam Jaci (a Lua) e Guarani
pacto, Sotero. O que agrasa o quadro é que (o Sol). Al guns eram antropófagos, isto é,
90% das crianças matriculadas na rede de comiam carne humana", diz uma publicação, à
ensino público só podem ter um livro, pois são qual Terena faz uma incisiva crítica: "E um
de famílias  cuja renda mensal, em média, não processo para extinguir o índio da história do
ultrapassa os dois salários mínimos.	 Brasil".

Satero quer modificar o conteúdo dos !i- 0 mesmo livro pesquisado por Sotero diz
sr '- ",.,.ticos capacitando os 960 mil professo- que "o costume dos índios é de guerra sem
cs de 1" grau que, pela primeira vez, vão trégiias Não guerreiam para a conquista de

e'colher os livros distribuídos a seus alunos, terras, pois têm mais do que precisam. mas
Até o fim do ano, a Fundação de Assistência ao para vingar os parentes e amigos". Terena
EIutlante catalogará os livros escolhidos por emenda, qualificando de mentira o trecho da
eles e enineçará a negociar com as editoras.	publicação: "Para começar, não temos terras".

— Só se pode melhorar o livro, capacitan-	As mulheres ge enchem os livro didáticos
do o pr.'fesor — dii ele. No Rio ainda em não trTm. sao desimormadasçjgnoran-
escala reduzida, os professores já trilham o	 cuids do Iar ao.,
perc':so indicado por Sotero, através do Insti-	ido e dos fiIh	'os textos impedem

Pesquisas e Estudos Afro-Brasiieiros líboa jiulhcr. A Única profissão que
tu: uno passado, ensinou a eles sua versão lhes é permitida excier, além de doméstica, é
soo-c . história do negro no país. Ano que 'a2ora.
ver. o curso será repetido.	 !apubliçaçs,as mulheres atuam na

O presidente do curso, Dez,utado Abdias mzinha. "Na cozinha, a mulher de seu Messias
do Nascimento (PDT-RJ), surpreendeu os pro- estava fritando bolinhos para a gente comer
fes.sorcs. "Eles eram racistas e não sabiam", com café. Outras mulheres já depenando fran-
infórrna. Um dos livros utilizados por eles cm gos e galinhas. Lucila ficou com a vovó e dona
suas aulas ensina: "Lúcia trabalha comigo há 20 Elza para ajudar na cozinha", diz um texto.
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Terena: Um processo para tirar
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Debate na Folha

Para entidades, País camufla racismo

Reportagem Local
"pos no Brasil, os negros

construíram Q Pais e hoje 44% da
poz)ulaSão são nfgro . e parçtp& Uni
overno brasileiro legítimo deve,

- imprescindivelmente, contar com.-a_ 
tTaãodo negfõ" A défaraço

é de Hélio Santos, 39, presidente do
Conselho Estadual do Negro. Ele
participou de um debate promovido
pela Folha nos dias 20 e 21, Dia
Internacional Contra o Racismo, data
em que se lembra o massacre de
Sharpeville, na África do Sul, ocorri-
do em 1960, quando 69 negros morre-
ram durante uma repressão policial.
• "Não concordamos com o racismo

nos vários países mas no Brasil,
quando se discrimina o negro impe-
dindo-o de trabalhar,, há urna grande
ironia porque o branco agride a si
mesmo pelo que ele possui, e muito,
de negro", afirmou Hélio Santos.
Para ele, "o dia em que enxergamos
que a nossa cara é multirracial,
leremos dado o primeiro passo para
a nossa efetiva independência".

Segundo o jurista Dalmo DaLiari,
53, que representou a OAB-SP nos
debates, 'o r
mente ou não, IIITIen2_ Dor J1
dominadpgXPSa
o seu g'ypQiima psiçâO 
io. Isso e urna negaçao,d	ntpÀ

ireit humosdJg1kaI-
adè

__ essencial da pessoa humana.

Ninguém ésuperior, ninguém •é
LetQdos têm o wrcito a

igualdade_de.. oportunidades, desde o.
momento do nascimento. Mas não se

oportunidades educacionais, de
convivenciafamiliar e némie rcé-
ber ires básicàs pari i ídà
soeTJJTE	dpoise coora das pessoas

iam cidadãs disciplinadas,
cumødoras das eTs"ê espitadors
das pessoas humanas e dopatrim&.

Dailari denunciou que "riL
vemintensificando as suas_relações
om a	 .Africa doconVfl-

cias econômicasocuita-se o fato d
qieexitè dis cri minaçãiciaTa-
que paí&'. Daliari questmnou. aiel n-
da, as leis que punem o racismo.
"Nos temos na cntftui1çao proi-
biçãqxpressa da prática de discri-

çEail._Mas vrjfipqie
declara-

ção de intenções, sem eftcacia"	- -
Embaixadores

Ailton Krenak, 31, da União das
Nações Indígenas, acusou o Estado
brasileiro de ter exterminado sete-
centas nações indígenas e de definir
uma política alheia aos interesses da
Nação. "Esse imenso território é
historicamente nosso, mas fomos
tutelados e temos apenas o usufruto
da terra, que é de propriedade do
Estado racista, para quem somos
relativamente incapazes. Queremos
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Reunidos, representantes de diversos grupos #4nicos condenaram o racismo

coerência do Estado brasileiro, so- debat
mos 180 nações que falam 120 lmn- na h
guas, com necessidade de viver a na c
nossa cultura." Krenak propôs que o situad
Itamarati tenha embaixadores volta- Sul ei
dos para os problemas das nações chega
localizadas dentro do Brasil.	popu

O jornalista Nélson Watanabe, 31, terraf
do jorna! "São Paulo Shimbuin", rend4.
alertou para "o perigo de não se pelo
distinguir a comunidade japonesa J
das emnresas ianonesas nue oneram

na Folha, a polícia sul-africa-
fria matado dezessete pessoas
riade de Port Elizabeth. "A

o está explodindo na África do
à exploração da maioria negra
ao ponto de vinte por cento da
ção ocupar 87 por cento da
e deter sessenta por cento da
O racismo esta se exnandindo

no Brasil Criemos o' risco da	tem de lutar cc
campanha 'Japão go home', que foiPrLicipararn do debate, sugerido
feita no Sudeste da Ásia. Francisco .pelojcineasta Ari Cândido Fernandes
Moreno de Carvalho, 25, indicado e ai poetisa Isabel Hirata, Carlos
pelo rabino Henry Sobe] para partici- Albqrto Idoet.a (presidente da Seção
par dos debates, afirmou que o Bra4ileira da Anistia Internacional),
preconceito tem duas faces: a do Fra cisco Lucrécio (secretário-geral
super-homem e a do sub-homem. '.Q da Frente Negra Brasileira), Alvaro
racismo pode ser elogioso, como as Tuc no (representante da Comuni-
pçssoas que d zem que os judeus sãodad Indígena), deputado federal
muito inteligentes. Não sao todos os Dio o Nomura (membro da comissão

eus que são inteligent. como não de elações Exteriores da Câmara
são todos avarentos. Da mesma dos eputados), Kabenguele Munan-
1ima, os neg	nãoõ1do ga iretor do Museu de Arqueologia
pgiçc3os e nem	 eE ologia da USP), Bemno Milruts-
Tems__tuidado com essas ki residente da Confederação Is-
ãiiidilhs."	 rae ta Brasileira), Eliahu Chut (do

África	
jorril O Hebreu"), Mohamad Satd i do Sul	 Moilrad (do jornal "Jerusalem" e

A sul-africana Jeniffer Blayberg repfesentante da Comunidade Ara-
43, membro do Congresso Nacional be)le Mário Gruber (artista plástico
Africano, que luta contra a segrega- qu tem uma de suas obras no
ção racial na África do Sul, lembrou Cotiitê Internacional de Artistas
que poucas horas antes do início do CoxLra o Apartheid).



OAB apura
o racismo

no comércio
uatro rPaa

prá	 rpa.rtede fu
cl6nárioseproprietárlos deest.abeIe
ifnentos cornejcia1s estão em ancla.
ëntoSUbcqisQ do NgQda

issãodeDirei. o Huin anos, da
Sëdêçãõde São audaormdo

ãiado Qa.l. A subcomissão'
ëhëiido coordenada pelo advoga.

do José Venerando da Silveira, e ob-
jetiva fomentar o reconhecimento-da
Identidade dos afro-brasileiros como
cidadãos, "defendendo-os do arbítrio
.e da violência, servindo de Instru-
mento para canalizar denúncias
atos de racismo, discriminação e pre-
conceito».

O presidente da 0A13-SP, José
Eduardo Loureiro, atirmou quea
criação da subcomissão do negro,
sultou da observação de que
nidade afro-brasile1raermanece aU
)idde1oprpçIuçãQ ede con:

iFo dã mesma Zorma Que continua
ind avil	uua.tradiçAo

ca e re g os a, revelaido
xiStep9CeSSQ o desconhecimento

'de que o ei entQ negrq çpnst:;
agente 	da cul-
üafási1eira".	 -.

Uses envolvem o restai- 
1rante Bacalhau do Porto, na rua Ver-

gueiro, que considerou "suspeitos"',*
Fábio Roberto Ferreira e Molsés Ba-

 Leal; a boate Ta Matete, onde o
"leão de chácara" Francisco Fausti-
no da Silva impediu a aerovlárla 80
nia da Paixão Santos de entrar; e o
Bar 96, que não permitiu a entrada
da professora Maria Helena Teodoro
da Silva. A Subcomissão do Negro cia
OAB Investiga ainda a tentativa de
morte contra o serralheiro Sérgio Sil-
va Venânclo, que, quando voltava
para casa, em Barueri, foi considera-
do "suspeito" por dois PMs, por ser.
negro, e intimado a correr, qudo'
foi baleado pelas costas.



-

() charista negro Ikenga (Bonifácio Matos) aponta nos mitos da democracia racial,
do embranquecimento e da marginalidade os maiores inimigos da cultura afro-brasileira'

Movimento negrojá conta 400
entidades e cresce no Brasil



Acorda Crioulo. O nome é de uma
associação da Cidade de Deus, mas sim-
boliza o estado de ebulição em que se
encontra o movimento negro, com cerca
de 400 entidades espalhadas pelo país,
das, quais mais de 60 no Estado do Rio.
Na semana passada, duas lideranças tive
ram acesso ao poder: entregaram ao
Presidente José Sarney, em Uberaba, um
documento corri as principais reivindica-
ções do movimento. E depois pediram à
Aliança Democrática a indicação de rn
negro para o Ministério da Cultura.

Amanhã, unidos, vão fazer na Praça
15 mais um ato público contra a "falsa
libertação" do 13 de Maio.. E apesar das
divérgências ou justamente por causa
delas - também criaram a sua frente: -é a
Fenabra - Frente Nacional Atro-

Brasilei ra - coordenada pe19 prefeito
(negro) de Uberaba, Wagner do Nasci-
mento. De novo acordados, depois de
décadas de letargia, sabem que ainda
precisam enfrentar um tortuoso caminho,
pontilhado de mitos e precoiceitos, em
busca de sua identidade.

Teorias e fatos
"Se a democracia racial fosse .uma

verdade, por que existem. hojç.. ian
instituições no Brasil lutando contra_

Pau-
1oSiis, ex-presidente do
IPCN (Instituto de Pesquisas das
Culturas Negras), principal entidade do
movimento negro no Rio.

Foi na sua própria experiência pes-
soal e não nos livros que os militantes do-
movimento tomaram contato com o pre-
conceito e a discriminação. Nos clubes
elegantes do Recife, aos quais, corno
jornalista, tinha acesso, Justo Carvalho
- hoje líder do movimento negro no
PMDB - ouvia, como elogio, que "nem
parecia um negro".

A revolta em relação à violência

policial contra os negros, na Cidade de
Deus, foi um dos fatores que levaram o
securitário Adaltori Pereira a coiaborar
na formação do Acorda Crioulo. Já Hele-
na Theodoro, pesquisadora da cultura
afro-brasileira, como negra da classe mé-
dia, desde cedo sentiu as sutis formas de
discriminaça- o 	impedia sua famfliade
freqntar	çfairicare

Se pesquisas do Iuperj, orientadas
pelo professor Gláucio Soares, já de-
rnonstraram que o voto negro foi decisivo
para a eleição de Brizola - o única que,
orientado por pesquisas de opinião públi-
car, privilegiou o piobkma do racismo na
campanha -, no seio da própria esquer-
da, até hoje, persistem as resistências:
"Q problema não é de raça, é de classe",
ou Os movimentos negros só seriem
para dividir, a luta operária" são frases
típicas. "Não foi fácil vencer as teors e
os dogmas para começar o movimento no
PMDB", confessa Justo Carvalho.

A."demççijciainda acata-
da pelo pensamento mais conversad or
encon trou nQ-prQpriç!-pronunciarn en-
tG- do resideriteSarney, ao receber as
ideranças negras em Uberaba. Foi essa a
ex'pressão que USOU ao diferenciar. no
discurso, o Brasil da África do Sul. Mas o
reconhecimento explícito do problema
negro está no trecho do discurso em que
Sarney manifesta "apoio total às reivindi-
cações das comunidades afro-
brasileiras".

Pior que o apartheid
- No Brasil a discriminação é mais

cruel do que na Africa do Sul porque é
camuflada - desabafa Helena Theodo-
rci, pedagoga, professora universitária e
uma das indicadas pelo movimento para
ocupar o Ministério da Cultura.

A camuflagem, como observa Paulo
Ro,erto Santos, atual pesquisador do
Centro de Estudos Afro-Asiáticos, pode



ser observada nos anúncios que
candidatos a cm
ou se a brancos da

apresenta um mundo belo Jdeaitota,
branco, e dos papéis deemprega

-Ws ^èrna^pinalÍ-zados, reservado ,.,-. nas no-

velas de a,  Entre os funda-
dores do IPCN estavam alguns artistas
negros da TV Globo inconformados com
a escolha de Sônia Braga para o papel de
Gabriela, em detrimento da atriz Vera
Manhães

A marginalização do negro, contra-
riando a tese da democracia racial, tam-
bém pode ser evidenciada no documento
entregue pela Fenabra ao Presidente Sar-
ney, no qual, utilizando dados oficiais, as
lideranças' do movimento demonstram
que, embora constituindo 45% da popu-

rn incice
ÀH—it6.rnerior da divisão do bolo. -

que
85% do total de rendimento dos trabalha-
dores . não manuais e 65% ciii relação aos
tralhadores manuais urbanos. O uni-
versitário branco ganha, em média, 80%
a mais que o universitário negro. E
enquanto 30% dos trabalhadores brancos
não têm carteira assinada, esse número
chega a 57% para os negros.

Não é por outra razão que a Fenabra
está reivindicando da Nova República
urna legislação mais vigorosa contra a
discriminação racial, pois considera a Lei
Afonso Arinos, da forma como está redi-
icua.

Eõiismo documento, os negros.
denuncim 4 'a	 racial.r.u-
âmbito 	das Relações Exte-

esevale de subçgios para,
afastar o negro do legítimo direito de

itear posição na carreira diplo.matica..

A ilusão branca
Não tem sido fácil para as várias

vertentes assumidas pelo movimento ne-
gro o encontro do caminho apropriado à

sensibilização dás massas geralmente
marginalizadas, a serem atingidas por sua
mensagem. Existe uma negação do pro-
blema, ou seja, uma espécie de embran-
quecimento da consciência de parte pon-
derável da população negra:

- A auto-estima da população nes-
sas comunidades mar ginalizadas é muito
baixa - explica a antropóloga Alba Za-
luar. - Os negros são massacrados com a
idéia dominante, imposta pelo sistema.de
que tudo o que bom vem do branco, e
tudo o que é ruim, marginal, vem do
negro.

Ser branco, por hábitos e atitudes, ou
pelo menos aproximar-se 'do mundo
branco, seria uma forma de aplacar a ira
do sistema em relação ao marginal negro.
O caminho se apresenta atraente sobretu-
do para os que, não tendo a pele por
demais escura, podem, através de artifí-
cios, assemelhar-se mais ao branco.

"Eu simpatizo muito com a luta de
vocês. Mas não tenho nada a ver com
isso, pois nunca sofri discriminação."
Essa é uma frase padrão muito ouvida
por Vera Maria Mendes, líder do grupo
afro Agbara Dudu, de Madureira nas
reuniões que promove.

Como a vanguarda dos movimentos
negros é composta normalmente por pes-
soas com instruçâo superior, ou pelo
menos secundária, não tem sido fácil
encontrar a linguagem àdequada ao obje-
tivo proposto. E é nessa encruzilhada que
Vera vê vantagens no tipo de organização
que ajudou a criar. As outras entidades,
marcadamente políticas, são chamadas
po ela de discursivas.

- O nosso grupo tem mulatos e até
brancos. Mas há certos momentos que
reservamos exclusivamente ao negro ne-
gro como eu. Temos urna série de proble-
mas e identificações que só dizem respei-
to a nós, ou sejà, só nós sentimos. Temos



o direito de ter esses momentos - e.wli- habitantes, . negros em sua esmagadora
ca-se Vera.	 maioria - surgiram as sementes do Acor-

da Crioulo, como conta seu atual presi-O avesso do avesso	dent, o securitário Adalto Pereira.
Racismo ao contrário?. "Por que ra- N busca de auto-estima, citada pôr

cismo ao contrário? pergunta-Se a pesçui- Alba Zaluar, os integrantes do Acorda
sadora Helena Theodoro. Por que não Crioulo concluíram que a revitafização de
simplesmente racismo, se esse fosse o manifestações da cultura ne gra era uma
caso? Até para isso o branco e o sistema das principais formas de reconstruir a
dominante vêem o negro 'como algo as identidade perdida. E descobriram que
avessas. E preciso compreender 05 rio- esta também é urna maneira de prevenir a
mentos vividos por esse grupo de Vera, adesão em 'massa à criminalidade das
como uma tentativa desesperada de recu- novas gerações: o trabalho na Cidade de
perar uma identidade constaflteme1te Deus não tem sido fácil, confessa Adal-
despedaçada e vilipendiada por urna ton Pereira, "mas pelo que conseguimos
cultura europeizada.	 até agora tem valido a pena".

A mais antiga entidade do movimen- Ao analisar os. caminhos à frente do
to no Rio, o "discursivo" IPCN (Inst;ruto. movimento negro e os problemas que.
de Pesquisas das Culturas Negas) foi podem ser acarretados por um certo
fundado há 10 anos, com finalidade lí- isolacionismo negro, Helena Theodoro
tica, embora o seu nome servisse para chama a atenção para o papel da cultura
camuflar esse objetivo, numa época oli- negra no futuro do país.
tica ainda repressiva: Foi uma espécie de	- A grande verdade é que.. a.
centro aglutinador e difusor das diversa de mundo ocidental, europeizada, que
tendências do movimento e po.r ele r'.assa- ainda vigora no país, não se revelou
ram os dirigente de outras entidades: eficiente ara a resolução 	dos nossos
"Somos uma entidade plural, que aceita e	eis problemas. Os v ilores da cultjj
estimula as diversas tendencias que sur- negra , 4 . ser irnporlantes e funda-
gem com um objetivo comum", exr.lica	para arçodesseimpe.
Paulo Roberto Santoc,	 Nas os negros somos antes de tudo brasi-

O espaço da instituição, na Rua M e-m leiros. A principal pergunta que devemos
de Sá, nesses 10 anos, tem servido ise fazer é qual a nossa forma de participação
como um laboratório na busca do enten- nesse processo.
dimento e da identidade comum entre os A visão mercadológica da sociedade,
negros: de várias origens que conflem imposta pelo mundo ocidental, na opi-
parao IPCN: "Pelos nbssos corredores Já nião da pesquisadora passa necessania-
se cruzaram famílias inteiras de c135se mente pelo racismo. pois promove 'uma
Média com-tavestisnegros da-Lapa,L verdadeira dizimação de povos e
Cabos eoldados com oficiais de alta culturas. E uma tentativa de homogeini-
patènte da PM Líderes negros de fave- zação à força, de intolerância ao diferen-
lascom médicos da Zona Sul. todos se te. O papel do movimento negro é ser
reencontrando, se redescobrindo, discu- dialético; mostrando, com a sua proble-
tindo os problemas do dia a dia, e.coner- mática, o próprio cerne da contradição
gindo para um, objetivo comum".	 brasileira.

Da prática comunitária, e do senti-
mento de revolta decorrente da marzna-	 ISRAEL TABAK
lização da Cidade de Deus - 120 mil
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Bloco do Beco é denunciado por racismo
Quilombo dos Palmares entra com pedido de inquérito para apurar autoria de panfleto

,. ,•.i. 3;.'

WILSON NOVAES

Unia agressão à raça negra5

Em representaç*o enviada
ontem ao delegado regional em
exercício, Yan Pereira Sobra!, o
presidente da Sociedade Cultu-
ral Beneficente Quilombo dos
Palmares, Wilson Novaes, de-
.nunciou cm Bloco do Beco, que

onlha, no oitavo item de um
manifesto" distribuído no inicio

AO semana passada, "manter a
e um a, mataii

crioupr ia r incitação
.10 racismo"Para Nós, o te-
ma do Beco, uma entidade que
há 12 anos desfila no carnaval de
Juiz de Fora, é uma "pérola de
racismo e que demonstra, ainda
que camuflada numa pseudo-
brincadeira, uma agressão à dig-
nidade da raça negra".

Constando de 10 pontos, o
manifesto,, "pela Ré-
constituinte", que garante esta
entidade "sempre na vanguarda
em defesa das instituições e dá
um passo à frente em direção ao
porvir", do Bloco do Beco afir-
ma, em tom Irônico que
"poligamia evita infarto", o pri-
meiro "mandamento" para o
Carnaval 86. O nono diz que
manter a mineiridade é impor-
tante, "mas se possível morando
em Copacabana" e o último as-
segura "poder escolher entre o
corrupto e o bobo", além de ou-
tros.

Para o presidente da Qui-
lombo de Palmares, o oitavo
item, "ofende toda a comunida-
de negra e deve ser repudiada".
Wilson Novaesquis interpelar
judicialmente o Bloco do Beco,
mas não encontrÕu seu respoflsá-

vel e nem sua inscrição ho Cartó-
rio de Registro de T1tulo. Na re-
presentação, ele pede ao delega-
do regional que seja localizado o
autor do panfleto, que foi distri-
buído no centro da cidade, ou
mesmo o presidente da entidade
carnavalesca, para que haja
uma punição.

Novaes esclarece que, após a
divulgação deste primeiro mani-
festo, circulou um segundo, on-
de foi eliminado o item S. "o que
não diminui o preconceito e a
violência sofrida por nós". Ele
afirmouque o compositor Noca
Da Portela, convidado especial
do Beco, ao tomar conhecimento
do manifesto, se limitou a dizer
que "ainda bem que eu não mo-
ro em Juiz de Fora".

'O mais estranho, prosseguiu
Novaes, "é que é aconselhado a
eliminação do negro justamente
na festapopular, o Carnaval em
que ele deu uma das mais signifi-
cativas contribuições para a cul-
tura brasileira, além das outras
manifestações, onde ele sempre
esteve presente".

O presidente da OAB, seçã...
Juiz de Fora, Luiz Carlos Mazó-
coili, disse, à noite, que

mo mauosto ,iagu ainQjjap.

nir eficazmente esta demonstra-
econeeiíóracjaí T

de
l9I p!i
ào 

dneapenasaexterioriza-
çreconceitorac[Louse-

os casod	 peenegros são im-
didos dc ehrarem estabelécf-
mnentos públicos ou comerciais.

1



lack is beauti
(Apesar de muita gente ainda achar que não)

Slicrina (	íd!)i'Y',()

d. 44 ,i.c. popol.çav vcou' cio
do neuaos .pco.lco.d.me.fte 54 ccoUcSnl. o bar
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Danceteria HeIp impede
entrada de negra e tem
interdição por 10 dias

Pela primeira vez na história do país, um etahelecimento
comercial é punido por ter praticado um ato de discriminação
racial. A danceteria Haip, em Copabana - de propriedade
do empresário Chico Rccarey - foi interditada por 10 dias pelo
seçLusça, V;vrido Barbosa ontem por ter impedido
' entrada da administradora de crCsaS	ir3 Pereira, no

I de.teËlanopôde entrar sob a ale3ço de que a
leteria era uni clube pr.vé.

- O secretário Vijldo Barhosa considerou a interdição
como uma medida "e:emplar", para que outras casss noturnas
não cometam atos s..'melhantes, pois serão punidas riorosa
mente. O empe;ír Cho Recare y garantiu que não há
determinação sua cwtra a entrada de negros era seus estabeleci'
mentos e mostrou-se surpreso com a decisão do secretáno:
"Nunca fui preconceituoso. O meu motorista é crioulo e
trabalha comigo há 20 anos. Deve haver algum engano".

Interdição
A interdição da daneeteria baseou-se, segundo Vivaldo

Barbosa, iii Lei 4.737, de dezembro de 5 - que altera a
edaâo da Lei Afonso Arin?s. A nova lei prevê a aplicação

pelo Executivo de uma punição admnistrativa aos estaheleci-
nentos que infringirem o artigo 5°:Recu'ar a entrada de
ãguém em estabelecimentos úhlicos, de diversões ou esporte

r preconceito de cor, raiva, sexo ou estado civil, Em caso da
reincidência,  a danceteria poderá até perder seu alvará de
funciormento.
- A assinatura da interdição foi presenciada por Djanira
Pereira. o secretário Estaduai de Habitação e Tra5alho. Carlos
Alberto de Oliveira: o deputado estadual (PDT), José Miguel;
representantes do Movimento Negro; a vereadora (PT) Benedi-
ta da Silva, do Conselho Nacional de Dir:''s da Mulher e
Conselho de Justiça, Segurança Pública e l)ireitos Humanos; à
de Ediakda Nascimento, também do conseiho da Secretaria de
Justiça.

- O fato em si é singelo e simples, mas toca fundo no
problema da discriminação racial. Ela foi barrada apenas por
ser negra, e isso é, além de tudo, inconstitucional. Nossa
Constituição diz que somos todos iguais. rndetendentes de cor,
raça ou credo, e assim deve ser - afirmou Vivaldo Barbosa.

O secretário disse, ainda, que o Conselho de Justiça e
Direitos Humanos servirá como "um fórum público", onde as
pessoas que sejam discriminadas possam denunciar o problema.
Além disso, a alteração da Lei Afonso .'knres permitirá uma
ação mais eficaz, embora ainda não tensa a clareza necessária,
"E preciso muita coragem e aud ácia p rç ,i r_	terra
mito 	racial brasileira", disse o secretário.to da e 

Djanira Pereira contou que foi à danceteria Help acompa-
nhada de três amigos americanos, Johnny, M.iry e Barney - e
uma brasileira, Olga Atkkinson. O grupo estava na fila, após
comprar os ingressos, quando foram abordados por um porteiro
chamado Ricardo. Ele impediu a entrada de Dj mnira, alegando
ser a danceteria um clube privé, que apenas permitia a entrada
de sócios.

- Eu já havia notado a retirada de Outro grupo de moças
negras da fila. Quando ele veio falar comi go, olhei para as
pessoas que estavam aguardando para entrar, e reparei que era
a única negra. O porteiro, quando percebeu que eu estava
acompanhada por um grupo de americanos brancos, desconver-
sou e disse que qualquer queixa deveria ser registrada na l3
DP. Meu amigo Johnny ficou muito chocado, pois acreditava
que não havia racismo no Brasil - disse a administradora de
empresas.

Dj.inira contou, ainda, que após discutir om o porteiro -
"ele dizia apenas que eu não poderia entrar, embora eu
lembrasse que clubes pr.vs não vcnJcm ngres.os") ecdiu ir
embora com os amigos. No dia wgjte, entrou ':m catato com
o Conselho de DirelcLs Humanos e denunciou ' ,,. scr',dnaç5o.
"E muito importante fazer Isso, pari acabar com o racismo
camuflado—, dTa -	-



Projeto Zumbi, no mês da negritaide
O III Projeto Zumbi, um evento que con-

grega diversas manifestações artísticas li-
gadas à cultura afro-brasileira, foi aberto
no último domingo com shows musicais, es-
petáculos de dança e a presença de artistas
no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro,
no Ibirapuera. A programação do Projeto
Zumbi, que inclui ainda a exibição de ví-
deos e um ciclo de cinema africano, se es-
tenderá até o dia 30 deste mês. Na Funarte,
na praça da Sé, no Cine Clube Oscarito e no
próprio ginásio.

Os organizadores do evento explicam
que a escolha do mês de novembro para a
realização do Projeto Zumbi não foi aleató-
ria. De acordo com a História do Brasil,
novembro está reQQUatsQaL
para a comuajjajje...negra. A primeira dela

iÀ)Neste dia, em 1&1eac
o niscoria	 éci

Palmares du-
ranêãisistencia dosesçraLv ps ue du

e e efiia....sa Batrjga, o
a pelos moviiun

FtQ	ÇÀSI Q	i CQfl oDia Na
Conse iê ncta Negra. Mas há outras comemo-
rações. novembro de 1922, por
exemplo, morreu o escritor Lima Barreto, o
primeiro a colocar o negro como sujeito na
literatura brasileira. E no dia 24, em 1861,
nasceu o maior poeta simbolista do Brasil,
Cruz e Souza.

Aproveitando o fato de 1985 ter sido
instituído como o Ano Internacional da Ju-
ventude, os organizadores deste III Projeto
Zumbi resolveram acrescentar ao objetivo
primeiro do evento - revelar à sociedade a
contribuição do negro e seus descendentes
na cultura como um todo - uma atenção
especial a uventude da comunidade negra.
A idéia é promover uma memorização e va-
lorização cultural do povo negro, incluindo
na programação do Projeto Zumbi eventos
dos quais os jovens participem ativamente.

Na parte musical, o III Projeto Zumbi
pretnde mostrar um painel que englobe os
vários ritmos de influência africana direta
ouidireta. A programação de música in-

cluirá maracatu, afoxé, funk, samba, reggae
e o som das bandas mais jovens com in-
fluência da música negra. Entre os convida-
dos estão Itamar Assunção, Sandra Sã, Jor-
ginho do Império, Luiz Melodia e Martinho
da Vila.

Ciclo de Cinema Africano.
Paralelo à programação musical e às

conferências sobre arte africana, trajes do
cerimonial afro-brasileiro e arquitetura
africana, o III Projeto Zumbi exibirá um
ciclo de cinema africano, no Cineclube Os-
canto. O ciclo pretende mostrar ao público
desde os primeiros curta-metragens reali-
zados sobre a África, por volta de 1955, pelo
senegalês Paulin Soumanou Vieyra até o
que há de mais representativo no cinema
africano atual, que se debate entre o esta-
tismo e a iniciativa privada, distribuidoras
nacionalizadas e redes de distribuição mul-
tinacional, e a procura de um mercado in-
terno.

A organização do ciclo é de Marcelo
Khans, que em 1977 organizou na Alemanha
um Festival da África que, entre outras coi-
sas, apresentou uma mostra de filmes do
continente. Para este ciclo do III Projeto
Zumbi, Marcelo conta com a participação 1de fitas que foram apresentadas no festival
alemão e também com trabalhos de outros
diretores. Um deles, a cineasta Safi Faye,
cantora de Kaddu Beykat (Noticias da Al-
deia), virá a São Paulo para participar do
projeto.

No Rio

Enquanto em São paulo acontece o Pro-
jeto Zumbi, o Rio de Janeiro aproveita o
mês de novembro para realizar a "Semana
Zumbi dos Palmares - Canto Livre", no
Circo Voador. O evento apresenta atrações
similares ao de Sã& Paulo e foi organizado
pelos atores Antonio Pompeo e Paulao. En-
tre as atrações, vários nomes presentes no
Projeto Zumbi e ainda Bezerra da Silva,
Jamelão e Elizeth Cardoso.
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	 no- elevadores dos cdfícios do Rio de Ja-
neiro. "Essa lei aqui não vaie nada". di-Direitos igud-, '"15	zia, na sexta-feira à tarde, o porteiro Schas-
tião Vieira, do edifício Juan Les Pin, noLei combate precoiu'eilo	Lebhn. que possui três elevadores: o so-

nos prédios cariocas

	

	 cial, um para banhistas e outro de serviço,
apenas para os empregados. No edifício

O
velho critério que reserva os eleva- São Carlos do Pinhal, na Avenida Atiánti-
dores de serviço dos prédios às em- ca, onde mora o governador Leonel Brizo-

pregadas domésticas e os elevadores so- la, o porteiro Francisco de Assis revela
ciais para uso exclusivo dos moradores so- que ali nunca houve necessidade de barrar
freu, na semana passada, um duro golpe nenhuma empregada doméstica. — Elas já
no Rio de Janeiro. Na sexta-feira entrou estão acostumadas", diz. - Qurndo cri-
em vigor a lei estadual 962. do deputado traiu vúo direto para o elevador de servi-
Liszc Vieira (V['), que determina o fim das ço.' Já no edifício Domus, onde mora o
diferenças e permite o livre acesso de traba-	prefeito Roberto Sanimino, muitos ernte-
lhadores em geral às partes comuns de um gadlonmijhidos de passas	pja

Jifício, como elevadores e portaria. Víej-	social. "E sempre muito constragdçL.
a inspirou-se no arlïgo 153 daConitui-	TíiiTit estudante Luciana.-tonim, -,

çao segund5o qual kxio são iguais peran	17 ii s	mora oacoberru-a do «dtfuia.
te a lei - e,_com seu gesto abriu unia pc- ' 1 c n..m=nte_assiste a cenas
lérníca ruidosa que promete ganh_jj .,...ji No condominio que abrange os editï-
bunais.	 .	 cioN (inpin. Prelúdio e Ba!ada, na Av'ni-

Zan°ado, o presidente da Associa-
ção Brasileira de Adminktr:içãode Imó-
veis,
derou a decisão um aten(ado à proprie-
dade privada. "Vamos continuar obe-	v
decendo às convençoes dos edifícios - ,	 -	-
afirmou. "O prédio é urna propriedade	 . ....	• F -
particular e cada um faz as leis que me- .	 .
lhor convêm à sua casa" Na outra pon-
ta das reações a presidente da Associa-
ção das Empregadas Domésticas do
Rio de Janeiro, Anasir Maria de Olivei- r	 --	•----- •

;truniento legal para bn«

não modificou a rotina nas portarias e Assis: "As em prega das se acostumaram"

da Atifintica, as normas são i gualmente rí-
g idas. Morada de tI?uras famosas como o
empresário Alfredo S-aade. a atriz Maitê
Proença e o empresário Paulo Fernando
Marcondes Ferra,, o condomínio (em no
zelador Orlando dos Santos, 51 anos, uni
fiel guardião. "Aquiépjrão de um lado-
e empregado de oti(ro'j, d:z o funcioná-
rio. Do outro lado, a no'.a lei mereceu
aprovação da babá Isabel de Fátima Car-
valho. 29 anos, que trab., Iha num edifí-
cio de Copacabana e ag-a considera o
deputado Liszt Vieira um "gênio". No
seu local de trabalho Isabel deve usar o
elevador de serviço quando sozinha - e
o social quando está com criança no co-
lo. "Ehumi!hantc", diz.

"RAÍZES CCL1IRÀIS" - O próprio
E ,iszt Vieira admite (is lirntes da lei que
produzo.scnrniaçãu tem raízes cal:
turais", diz. "É uma hera do escrava
giiiio que não se mudada repente."Há

"outra aera%ante. Por se tr.ar de lei esta-
dual ela não pode fixar penas para os infra-
tores. O advogado imobi!io José de Oli-
veira Costa vé nessa característica da lei a
razão de sua própria nulidade. — Ela não
tem chance de suhsisté:a", earantc.
"Além disso aumerteará a idência de as-
saltos." Custa adverte para o fato de a lei
prever genericamente o acesu de pessoas
aos edifícios .Mas o deputado ressalva que
a segurança dos edifícios estará sempre res-
guardada. "Está claro ce terão acesso
apenas as pessoas que tra- riam nos pré-
dios ou que são solicitad para serviços
avulsos", esclarece.

A Associação Brasileira dos Adminis-
tradores de Imóveis proree recorrer ao
Supremo Tribunal Federa eonira 4 medi-
da, alegando sua incori: ocionalidade.
O autor da lei confia que rerthuma deci-
são judicial poderá to.ear a legisla-
ção. "A liberdade está ae -a da proprie-
dade", retruca. Pelo rner.s em um lugar
Vieira tem certeza que	!ei não será
desrespeitada: no prédio - três andares

em que mora, no bairr. de Santa Tere-
sa, empregados e pm:e:ári sempre
tomaram juntos o n no elevador.

Aqui me sinto mui:o 2cm', eonta a
)pregada do deput.rd-. \I:u-k'ne Cu-

nha, de 49 anos. ''.k: :'-trão me deu
até uma cópia da cha'. a da poria so-
cial," Enquanto a d. JsãO durar,
uma coisa é certa: as pcs'o.s que
acham errado confinar sct cr.iprego-
dos aos elevadores dos f'jndcis poderão
enfrentar as convençoe ds condomí-
nios. Quem acha que

'
 é corre-

to sempre poderá instrua' os emprega-
dos a usarem o elei.ad 'r de serviço.

1 com a mesma autorided-a L'Je disp5e pa-
ra pedir-lhes que sirvam 'Jaritar.	O

.-)
o

.j

Liszt Vieira: guerra ao prconc-ito

VEJA. 8 DE JANE- IRO. 19S6



1!	1

IIll ilifi 11111 llhI llII 11111 IIffi 1111 II
21200


